
 





ВСТУП 
 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни “Методи 
концептуалізації знань” складена відповідно до освітньо-наукової програми 
підготовки доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент». 

Предметом вивчення дисципліни «Методи концептуалізації знань» є 
прогресивні методології управління знаннями в організаційних структурах в 
умовах мінливого ринкового середовища. 

Міждисциплінарні зв’язки: викладання дисципліни “Методи концепту-
алізації знань” базується на знаннях, отриманих аспірантами при вивченні 
таких курсів ОНП як “Філософія”, “Іноземна мова за фаховим спрямуван-
ням”, “Сучасні теорії організації”,“Педагогіка вищої школи”, а також суттєво 
використовує набуті ними на попередніх освітніх рівнях знання і навички з 
курсів “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Вища математика”, 
“Менеджмент”, “Економіка підприємства”. Знання, набуті у процесі вив-
чення цієї навчальної дисципліни, будуть використовуватись при засвоєнні 
модулів знань з таких курсів ОНП як “Інтелектуалізація підтримки рішень в 
менеджменті”, “Інформаційні технології та програмування”, “Сучасні тен-
денції в управлінні”, “Педагогічна практика” та у процесі виконання науко-
вих досліджень. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Методологія концептуалізації знань. 
2. Онтології в менеджменті. 
3. Основи когнітивного моделювання. 
4. Синергетичне моделювання. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Методи концептуалі-
зації знань” є ознайомлення аспірантів з проблематикою інженерії знань у 
контексті застосування її методів та інструментів для дослідження науко-
во-практичних проблем менеджменту організацій, формування комплексу 
знань і навичок формалізації слабкоструктурованих проблем ефективного 
управління діяльністю організаційних структур в умовах мінливого 
ринкового середовища. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Методи концептуалі-
зації знань” є забезпечення умов для: 



- осмислення аспірантами понятійної бази інженерії знань, типових способів 
застосування її інструментарію для дослідження проблем менеджменту 
організацій, сучасних методологій управління знаннями; 
- засвоєння методології концептуалізації знань у сфері управління 
організаціями; 
- формування навичок застосування у процесі науково-практичних дослід-
жень проблем менеджменту організацій сучасних методів і технологій 
інженерії знань; 
- формування навичок концептуалізації знань фахівців на основі 
компетентнісного підходу; 
- ознайомлення з можливостями таких сучасних парадигм моделювання 
соціально-економічних процесів як синергія та еконофізика; 
- отримання навичок використання систем інженерії знань, зокрема редакто-
рів онтологій, програм побудови ментальних карт, дерев рішень, 
семантичних сіток тощо; 
- формування умінь візуалізації поля знань організації на основі різних 
моделей подання знань;  
- ознайомлення зі структурою і моделями інтелектуального капіталу 
організацій; 
- формування навичок оцінювання інтелектуального капіталу організації. 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні: 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач Програмні результати навчання 
ВД 1.3.1 Змістовий модуль 1 
Найбільш передові концептуальні та 
методологічні знання в галузі науково-
дослідної та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей 
(менеджмент та інформаційні техно-
логії) 
(Знання та розуміння / Knowledge and 
understanding) 
Розроблення та реалізація проектів, 
включаючи власні дослідження, які 
дають можливість переосмислити на-
явне та створити нове цілісне знання 
та/або професійну практику, і розв’я-
зання значущих соціальних, наукових, 
культурних, етичних та інших проблем 
(Застосування знань та розумінь / 
Applying knowledge and understanding) 
Критичний аналіз, оцінка і синтез нових 
та складних ідей 
(Формування тверджень / Making 

знати: 
- розуміти і використовувати професійну украї-

номовну та англомовну термінології інженерії 
знань; 

- сутність інженерії знань, джерела і види знань, 
життєвий цикл знань, способи отримання знань, 
сучасні методології управління знаннями; 

- сутність і моделі інтелектуального капіталу, методи 
оцінювання інтелектуального капіталу; 

- базові методи концептуалізації знань, зокрема 
ментальні моделі знань, методи візуалізації різ-них 
видів знань, табличні методи структурування знань 
тощо; 

- відтворювати сучасні методології концептуалізації 
знань в менеджменті і економіці (Знання / 
Knowledge); 

- інтерпретувати сучасні методології концептуа-
лізації знань в менеджменті і економіці (Розуміння / 
Understanding); 

- класифікувати комп’ютерні системи підтримки 



judgements) 
Спілкування в діалоговому режимі з 
широкою науковою спільнотою та 
громадськістю в певній галузі наукової 
та/або професійної діяльності 
(Комунікативні навики / Communication 
skills) 
Здатність саморозвиватися і само-
вдосконалюватися протягом життя, 
відповідальність за навчання інших 
(Навики навчання / Learning skills) 

процесу створення формалізованих знань в 
організації (Розуміння / Understanding); 

вміти: 
- структурувати поле знань проблеми чи організації, 

ідентифікувати концепти; 
- візуалізувати концептуальні моделі проблеми у 

формі різних видів ментальних знань; 
- формалізувати проблему у формі таблиці рішень та 

на основі теорії множин; 
- застосовувати сучасні методології концептуалізації 

знань для формалізації проблемних ситуацій в 
управлінні діяльністю організацій (Застосування / 
Applying); 

- вибирати і застосовувати комп’ютерні системи для 
створення формалізованих знань в організації 
(Застосування / Applying); 

- організувати впровадження технологій управління 
знаннями в організаціях з метою удосконалення її 
менеджменту та покращення конкурентоздатності у 
мінливому ринковому середовищі (Застосування / 
Applying); 

- оцінювати комп’ютерні системи управління 
знаннями в організаціях (Аналіз / Analysing); 

- оцінювати методології концептуалізації знань 
(Аналіз / Analysing); 

- створювати формалізовані знання про проблемні 
ситуації діяльності організацій за допомогою 
комп’ютерних систем управління знаннями (Синтез 
/ Creating); 

- розробляти моделі процесів діяльності організацій з 
використанням сучасних підходів до 
концептуалізації знань (Синтез / Creating); 

- навички обговорення проблем теорії і практики 
управління знаннями; 

- навички самостійного освоєння нових технологій 
управління знаннями в організаціях; 

ВД 1.3.2 Змістовий модуль 2 
Найбільш передові концептуальні та 
методологічні знання в галузі науково-
дослідної та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей 
(менеджмент та інформаційні техно-
логії) 
(Знання та розуміння / Knowledge and 
understanding) 
Розроблення та реалізація проектів, 
включаючи власні дослідження, які 
дають можливість переосмислити на-
явне та створити нове цілісне знання 
та/або професійну практику, і розв’я-
зання значущих соціальних, наукових, 
культурних, етичних та інших проблем 
(Застосування знань та розумінь / 
Applying knowledge and understanding) 
Критичний аналіз, оцінка і синтез нових 
та складних ідей 

знати: 
- сутність семантичного підходу до управління 

знаннями, типові способи застосування онтологій, 
завдання онтологічного інжинірингу, сучасні 
методології розроблення онтологій; 

- особливості онтологічного моделювання бізнесу, 
сучасні онтології бізнесу і онтологічні моделі 
підтримки прийняття рішень; 

- можливості систем автоматизації процедур 
онтологічного моделювання; 

- відтворювати сучасні методології онтологічного 
моделювання в менеджменті і економіці (Знання / 
Knowledge); 

- інтерпретувати сучасні методології онтологічного 
моделювання в менеджменті і економіці (Розуміння 
/ Understanding); 

- класифікувати комп’ютерні системи підтримки 
онтологічного моделювання бізнесу (Розуміння / 
Understanding); 



(Формування тверджень / Making 
judgements) 
Спілкування в діалоговому режимі з 
широкою науковою спільнотою та 
громадськістю в певній галузі наукової 
та/або професійної діяльності 
(Комунікативні навики / Communication 
skills) 
Ініціювання інноваційних комплексних 
проектів, лідерство та повна 
автономність під час їх реалізації 
Здатність саморозвиватися і само-
вдосконалюватися протягом життя, 
відповідальність за навчання інших 
(Навики навчання / Learning skills) 

вміти: 
- автоматизувати процес побудови онтологій за 

допомогою сучасних редакторів онтологій, 
реалізувати онтологічні запити; 

- описати онтологію мовами семантичного вебу; 
- побудувати онтологію організації; 
- застосовувати сучасні методології онтологічного 

моделювання для формалізації проблемних 
ситуацій в управлінні діяльністю організацій 
(Застосування / Applying); 

- вибирати і застосовувати комп’ютерні системи для 
створення онтологій організацій (Застосування / 
Applying); 

- організувати впровадження технологій онтоло-
гічного інжинірингу в контур управління орга-
нізацією з метою удосконалення її менеджменту та 
покращення конкурентоздатності у мінливому 
ринковому середовищі (Застосування / Applying); 

- структурувати (розділяти на складові) проблемні 
ситуації в управлінні діяльністю організацій з 
використанням спеціалізованих онтологій (Аналіз / 
Analysing); 

- оцінювати комп’ютерні системи онтологічного 
моделювання (Аналіз / Analysing); 

- створювати формалізовані знання про проблемні 
ситуації діяльності організацій за допомогою 
комп’ютерних систем онтологічного інжинірингу 
(Синтез / Creating); 

- розробляти онтологічні моделі процесів діяльності 
організацій (Синтез / Creating); 

- здійснювати онтологічне моделювання діяльності 
організацій (Оцінювання / Evaluation); 

- навички обговорення проблем теорії і практики 
онтологічного моделювання бізнесу; 

- ініціювати розроблення проектів впровадження 
систем онтологічного інжинірингу в організаціях; 

- освоювати самостійно нові технології 
онтологічного інжинірингу; 

ВД 1.3.3 Змістовий модуль 3 
Найбільш передові концептуальні та 
методологічні знання в галузі науково-
дослідної та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей 
(менеджмент та інформаційні техно-
логії) 
(Знання та розуміння / Knowledge and 
understanding) 
Розроблення та реалізація проектів, 
включаючи власні дослідження, які 
дають можливість переосмислити на-
явне та створити нове цілісне знання 
та/або професійну практику, і розв’я-
зання значущих соціальних, наукових, 
культурних, етичних та інших проблем 
(Застосування знань та розумінь / 
Applying knowledge and understanding) 

знати: 
- сутність когнітивного моделювання та основи 

когнітивного аналізу ситуацій; 
- методи побудови та аналізу когнітивних карт і 

семантичних сіток; 
- можливості систем автоматизації процедур 

когнітивного моделювання; 
- сутність компетентністного підходу до концеп-

туалізації знань фахівців, Національну рамку 
кваліфікації, методологію побудови студенто-
центрованої освітньої програми; 

- відтворювати сучасні когнітивні методології 
концептуалізації знань в менеджменті і економіці 
(Знання / Knowledge); 

- інтерпретувати сучасні когнітивні методології 
концептуалізації знань в менеджменті і економіці 



Критичний аналіз, оцінка і синтез нових 
та складних ідей 
(Формування тверджень / Making 
judgements) 
Спілкування в діалоговому режимі з 
широкою науковою спільнотою та 
громадськістю в певній галузі наукової 
та/або професійної діяльності 
(Комунікативні навики / Communication 
skills) 
Ініціювання інноваційних комплексних 
проектів, лідерство та повна 
автономність під час їх реалізації 
Cоціальна відповідальність за резу-
льтати прийняття стратегічних рішень 
Здатність саморозвиватися і само-
вдосконалюватися протягом життя, 
відповідальність за навчання інших 
(Навики навчання / Learning skills) 

(Розуміння / Understanding); 
- класифікувати комп’ютерні системи підтримки 

когнітивного моделювання (Розуміння / 
Understanding); 

вміти: 
- розробляти когнітивні карти проблем і ситуацій та 

їх аналізувати; 
- автоматизувати процес побудови когнітивної карти 

за допомогою сучасних систем подання карт 
пам’яті; 

- автоматизувати процес розроблення дерев рішень 
для проблеми за допомогою сучасних систем 
табличного структурування знань; 

- автоматизувати процес побудови семантичної сітки 
проблеми за допомогою системи SNePS; 

- концептуалізувати поле знань фахівця на основі 
компетенцій, сформувати програмні результати 
навчання з урахуванням класифікації навчальних 
цілей; 

- застосовувати сучасні когнітивні методології 
концептуалізації знань для формалізації 
проблемних ситуацій в управлінні діяльністю 
організацій (Застосування / Applying); 

- вибирати і застосовувати комп’ютерні системи 
когнітивного моделювання для формалізації 
проблемних ситуацій в управлінні діяльністю 
організацій (Застосування / Applying); 

- організувати впровадження технологій когні-
тивного моделювання в організаціях з метою 
удосконалення її менеджменту та покращення 
конкурентоздатності у мінливому ринковому 
середовищі (Застосування / Applying); 

- структурувати (розділяти на складові) проблемні 
ситуації в управлінні діяльністю організацій з 
використанням когнітивних карт (Аналіз / 
Analysing); 

- оцінювати комп’ютерні системи когнітивного 
моделювання (Аналіз / Analysing); 

- створювати формалізовані знання про проблемні 
ситуації діяльності організацій за допомогою 
комп’ютерних систем когнітивного моделювання 
(Синтез / Creating); 

- розробляти моделі процесів діяльності організацій 
на основі когнітивних карт та компетентнісного 
підходу (Синтез / Creating); 

- здійснювати когнітивне моделювання діяльності 
організацій (Оцінювання / Evaluation); 

- навички обговорення проблем теорії і практики 
когнітивного моделювання бізнесу; 

- ініціювати розроблення проектів впровадження 
систем когнітивного моделювання в організаціях; 

- освоювати самостійно нові технології когнітивного 
моделювання знань; 

- навички використання сучасних форм взаємодії 
наукових і освітніх установ з громадськістю, 
підприємствами у процесі впровадження освітніх 



програм з менеджменту; 
- визначати та прогнозувати соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень  в організаціях на 
основі когнітивного моделювання ситуацій та 
компетентнісного підходу; 

ВД 1.3.4 Змістовий модуль 4 
Найбільш передові концептуальні та 
методологічні знання в галузі науково-
дослідної та/або професійної діяльності і 
на межі предметних галузей 
(менеджмент та інформаційні техно-
логії) 
(Знання та розуміння / Knowledge and 
understanding) 
Розроблення та реалізація проектів, 
включаючи власні дослідження, які 
дають можливість переосмислити на-
явне та створити нове цілісне знання 
та/або професійну практику, і розв’я-
зання значущих соціальних, наукових, 
культурних, етичних та інших проблем 
(Застосування знань та розумінь / 
Applying knowledge and understanding) 
Критичний аналіз, оцінка і синтез нових 
та складних ідей 
(Формування тверджень / Making 
judgements) 
Cоціальна відповідальність за резу-
льтати прийняття стратегічних рішень 

знати: 
- сутність синергетичного підходу в менеджменті, 

синергетичні методи концептуалізації знань; 
- сутність еконофізики як парадигми моделювання 

діяльності організацій; 
- відтворювати сучасні синергетичні методи 

концептуалізації знань в менеджменті і економіці 
(Знання / Knowledge); 

- інтерпретувати сучасні синергетичні методи 
концептуалізації знань в менеджменті і економіці 
(Розуміння / Understanding); 

вміти: 
- здійснити рекурентний аналіз динаміки і топології 

організацій; 
- застосовувати синергетичний підхід та еконофізику 

для формалізації проблемних ситуацій в управлінні 
діяльністю організацій (Застосування / Applying); 

- структурувати (розділяти на складові) проблемні 
ситуації в управлінні діяльністю організацій з 
використанням агентних моделей (Аналіз / 
Analysing); 

- оцінювати методи синергетики та еконофізики у 
контексті концептуалізації знань щодо діяльності 
організації (Аналіз / Analysing); 

- розробляти моделі процесів діяльності організацій з 
використанням базових методів синергетики та 
еконофізики (Синтез / Creating); 

- здійснювати синергетичне моделювання діяльності 
організацій (Оцінювання / Evaluation); 

- визначати та прогнозувати соціально-економічні 
наслідки управлінських рішень в організаціях на 
основі синергетичного підходу. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години/3 кредити 
ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
ВД 1.3.1. Змістовий модуль 1 “Методологія концептуалізації знань”. 

 
Тема 1. Концепція навчальної дисципліни “Методи концептуалізації знань”. 

Місце навчальної дисципліни у системі підготовки науковців галузі знань 073 
“Менеджмент”. Загальна характеристика системи компетенцій з управління знаннями. 



Об’єкт вивчення, предмет і завдання курсу. Вимоги до знань. Загальна характеристика 
програми дисципліни. Огляд навчальної літератури. 

Тема 2. Знання та інтелектуальний капітал. 
Знання як ресурс економіки. Поняття даних, інформації і знання. Джерела знань. 
Класифікація знань. Життєвий цикл знань. Поняття інженерії знань. Способи отримання 
знань. Сутність і моделі інтелектуального капіталу. Методи виміру інтелектуального 
капіталу. 

Тема 3. Методології управління знаннями (УЗ). 
Управління знаннями: поняття, підходи до УЗ, завдання УЗ, базові стратегії. Методологія 
Know-Net. Модель Нонака і Такеучі. Методологія Common KADS. Методологія DÉCOR. 
Методологія Карла Вііга. Методологія On-To-Knowledge. Модель Х.Крмара і 
Дж.Рехойзера, Корпоративна культура як чинник ефективного УЗ. 

Тема 4. Концептуалізація знань в управлінні. 
Концептуалізація як базова фаза опрацювання знань. Базові поняття концептуалізації: 
поле знань, концепт, структура концепту. Класифікація методів концептуалізації знань. 
Ментальні моделі знань, їх вибір. Методи візуалізації ЩО-знань. Методи візуалізації 
ЧОМУ-знань. Методи візуалізації ЯК-знань. Методи візуалізації ДЛЯ_ЧОГО-знань. 
Методи візуалізації КОЛИ-знань. Методи візуалізації ДЕ-знань. Табличні методи 
структурування знань. Концептуалізація знань на основі теорії множин. Стратегії 
структурування знань. Метадані: поняття, категорії метаданих, стандарти метаданих.  
 

ВД 1.3.2. Змістовий модуль 2 “Онтології в менеджменті”. 
Тема 5. Семантичний підхід в управлінні знаннями. 

Сутність семантичного підходу до УЗ. Типові схеми подання знаків у семіотиці. Поняття 
онтології. Класифікація онтологій. Типи відношень в онтологіях. Типові способи 
застосування онтологій. Мови семантичного вебу для подання онтологій. 

Тема 6. Методології проектування онтологій організацій. 
Онтологічний інжиніринг: поняття і сутність. Базова методологія побудови онтологій. 
Когнітивний підхід до розроблення онтологій. Огляд сучасних методологій побудови 
онтологій. Відображення онтологій: суть, методи, проблеми. Методи візуалізації 
онтологій. Методи оцінювання онтологій. Міри подібності об’єктів інтелектуального 
простору. 
 



 
Тема 7. Онтології моделювання бізнесу. 

Особливості онтологічного моделювання бізнесу. Моделювання бізнесу в едінбургському 
проекті Enterprise Project. Канадська школа розробки онтологічних моделей і проект 
TOVE. Проекти SUPER і Essential. Багаторівневі онтології бізнесу. Онтологічні моделі 
SAP. Загальна характеристика адміністративної онтології. Онтологічні моделі підтримки 
прийняття рішень. 

Тема 8. Системи автоматизації побудови онтологій організацій. 
Життєвий цикл онтології. Загальна характеристика інструментів і систем опрацювання 
онтологій. Загальна характеристика редактора онтологій Protégé. Методика побудови 
онтології у середовищі Protégé. Графічний інтерфейс системи Protégé. Приклад побудови 
онтології. Застосування онтологій для пошуку інформації. Формалізація онтологічних 
запитів. Системи онтологічного пошуку.  
 

ВД 1.3.3. Змістовий модуль 3 “Основи когнітивного моделювання”. 
Тема 9. Когнітивне моделювання і когнітивні карти (КК). 

Сутність когнітивного моделювання. Семантичні сітки як моделі пам’яті. Поняття, 
структура і види когнітивних карт. Когнітивні карти Робертса. Нечіткі когнітивні карти. 
Методи побудови когнітивних карт. Приклади карт. 

Тема 10. Основи когнітивного аналізу ситуацій. 
Поняття слабко структурованої проблеми. Типова модель технологічного процесу аналізу 
слабко структурованих ситуацій на основі КК. Методи структуризації знань про проблем-
ну ситуацію. Методи аналізу структури КК. Метод ідентифікації загроз розвитку соціаль-
но-економічному об’єкту на КК на основі SWOT-аналізу. Приклади когнітивного аналізу. 

Тема 11. Системи автоматизації когнітивного моделювання. 
Загальна характеристика систем автоматизації побудови КК. Можливості і графічний 
інтерфейс системи FreeMind. Методика розроблення карти пам’яті (mindmaps) в 
середовищі FreeMind. Загальна характеристика системи SNePS. Методика розроблення 
семантичної сітки в системі SNePS. Методика реалізації запитів на семантичних сітках в 
системі SNePS. Загальна характеристика системи LogicGem. Методика концептуалізації 
знань засобами системи LogicGem. 

Тема 12. Компетентністний підхід до концептуалізації знань фахівців. 
Сутність компетентністного підходу до концептуалізації знань фахівців. Загальна характе-
ристика проекту TUNING. Поняття компетенції. Види компетенцій в освітніх програмах. 
Формування результатів навчання. Сучасні класифікації навчальних цілей. Методологія 
побудови студентоцентрованої ОП. Національна рамка кваліфікації. Структура освітньої 
програми. Матрична форма подання взаємозв’язку компонент освітньої програми. 
 

ВД 1.3.4. Змістовий модуль 4 “Синергетичне моделювання”. 
Тема 13. Синергетичний підхід  в менеджменті. 

Поняття синергетики. Сутність синергетичного підходу до формалізації знань. Напрямки 
застосування синергетичного підходу в економіці і управлінні. Теорія самоорганізованої 
критичності як парадигма дослідження: прояви складності, флікер-шум, 
“самоорганізована критичність”. Класифікація синергетичних методів. 

Тема 14. Базові синергетичні методи концептуалізації знань. 
Еволюція трактування ентропії. Ентропійні методи дослідження організацій. Метричні 
характеристики складних систем та горизонт передбачуваності. Ентропійні показники 



кризових явищ. Рекурентний аналіз динаміки і топології організацій. Рекурентний аналіз 
кризових явищ. 

Тема 15. Квантова еконофізика як парадигма моделювання організацій. 
Агентні моделі у менеджменті. Концепція клітинних автоматів. Квантова еконофізика як 
парадигма моделювання діяльності організацій. Загальна теорія систем. Постулати нере-
лятивістської квантової механіки як основа еконофізики. Релятивістські ефекти у кванто-
вих моделях еконофізики. Проблеми і коректність квантово-механічного моделювання 
соціально-економічних систем.  
 

                                    3. Рекомендована література 
Базова 

 

1. Приймак В.М. Управління знаннями: підручник / В.М. Приймак. – К.: Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. – 240 с. 
2. Басюк Т.М. Онтологічний інжиніринг: навч. посібник / Т.М. Басюк, Д.Г. Досин, В.В. 
Литвин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 224 с. 
3. Дербенцев В.Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та 
структурних характеристик економічних систем. Монографія. /Дербенцев В.Д., Сердюк 
О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д. - Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 287 с.  
4. Королев О.Л. Применение энтропии при моделировании процессов принятия решений в 
экономике. Монография / О.Л. Королев, М.Ю. Куссый, А.В. Сигал / Под ред. доц. А.В. 
Сигала. – Симферополь: Издательство «ОДЖАКЪ», 2013. - 148 с. 
5. Гаврилова Т.А. Инженерия знаний. Модели и методы: Учебник / Т.А. Гаврилова, Д.В. 
Кудрявцев, Д.И. Муровцев. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 324 с. 
6. Тузовский А.Ф. Системы управления знаниями (методы и технологии) / Под общ. ред. 
В.З. Ямпольского. / А.Ф. Тузовский, С.В. Чириков, В.З. Ямпольский. – Томск: Изд-во 
НТЛ, 2005. – 260 с. 
7. Онтологическое моделирование предприятий: методы и технологии: монография ; [отв. 
ред. С. В. Горшков] ; предисл. С. В. Горшкова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. 
– 236 с. 
8. Муровцев Д.И. Системы инженерии знаний: [методическое пособие] / Д.И. Муровцев. – 
СПб.: СПб ГУ ИТМО, 2009. – 60 с. 
9. Хаббард Дуглас У. Как измерить все, что угодно. Оценка стоимости нематериального в 
бизнесе / Дуглас У. Хаббард / [Пер. с англ. Е. Нестеровой]. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнесс», 
2009. – 320 с. 
10. Гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок університетів у Болонський процес. – 
[Електонний ресурс]. – Доступ: 
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/dokuments/General_Brochure_Ukrainian_ver
sian.pdf 
11. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. 
Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ 
«Пріоритети», 2014. – 120 с. 
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України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 454 с. 
5. Бурименко Ю.И. Основы теории систем и системного анализа: учеб. пособ. / Ю.И. 
Бурименко, Л.В. Галан, И.Ю. Лебедева, А.Ю. Щуровская. – Одесса: ОНАС им. А.С. 
Попова, 2015. – 136с. 
6. Паникарова С.В. Управление знаниями и интеллектуальным капиталом: [учеб. пособие] 
/ С.В. Паникарова, М.В. Власов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. 
ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 140 с. 
7. Ефименко И.В. Онтологическое моделирование экономики предприятий и отраслей 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

За національною шкалою 
Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення для іспиту та 
диференційованого 

заліку 

для недиферен-
ційованого 

заліку 
90 – 100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре 
Добре 

61-70 D Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 
Задовільно  

 

 

Зараховано 

31-50 FX Недостатньо  
Незадовільно з 

можливістю 
повторного 
складання 

Незараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-30 F Недостатньо 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

Незараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

 
    5. Засоби діагностики успішності навчання    

З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь аспірантів з 
дисципліни використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування, розгляд типових 
ситуацій застосування методів і технологій інженерії знань, контроль 
відвідування занять; 

- для проміжного контролю – оцінювання звітів про результати 
виконання індивідуальних практичних робіт, тестування змістових модулів 
(4-и) з використанням тестових завдань; 

- для підсумкового контролю – письмовий іспит. 
 


